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Resumo – A experiência aqui explicitada é o contato de licenciandos em ciências biológicas bolsistas do Pibid
com a pesquisa-ação, o artigo traz uma discussão á respeito da concepção sobre esse tipo de pesquisa que o
grupo aperfeiçoou durante a realização dos trabalhos inerentes á proposta do Pibid até então e adequação da
pesquisa-ação ao projeto de intervenção seguindo os pressupostos que envolvem essa modalidade,
apresentados e discutidos em estudos de teóricos envolvendo essa linha de raciocínio. Expõe-se também a
dimensão tomada pelo projeto abrangendo o ensino de biologia e de outras disciplinas já que o trabalho girou
em torno da reativação do laboratório interdisciplinar, e enfatiza a imprescindibilidade dos integrantes da
realidade contemplada no sucesso das ações, que é uma característica marcante da pesquisa-ação, e a
participação do supervisor nesse contexto.
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ACTION RESEARCH AS A CO-TRAINER OF UNDERGRADUATES IN BIOLOGICAL SCIENCES UNEAL -
CAMPUS II PARTICIPANTS PIBID CROWDED AND SUPERVISING TEACHER IN THE STATE SCHOOL
TEACHER MILENO FERREIRA DA SILVA.

Abstract - The experiment considered here is the contact of undergraduates in biological sciences fellows
Pibid with action research, this paper presents a discussion will be about the conception of this type of
research that the group improved during the course of the work inherent in the proposal Pibid up then and
appropriateness of action research intervention project following the assumptions associated with this
modality, presented and discussed in theoretical studies involving this line of reasoning. It also exposes the
dimension taken by the project covering the teaching of biology and other disciplines since the work has
revolved around the reactivation of interdisciplinary laboratory, and emphasizes the indispensability of the
members of the reality contemplated the success of actions, which is a hallmark action research, and
involvement of the supervisor in this context.
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INTRODUÇÃO

Adentrar numa determinada realidade com a finalidade de contribuir de forma participativa, visando solucionar
ou amenizar um problema, uma inquietação através de investigação rigorosa, aplicando-se a metodologia
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ideal, frutos da pesquisa minuciosa é uma característica marcante da pesquisa-ação e tem trazido um
enriquecimento maravilhoso para os licenciandos em Ciências biológicas da UNEAL-Campus II participantes do
Pibid.

No caso do PIBID, essa associação da fundamentação teórica com a realidade encontrada no dia-a-dia em sala
de aula, torna-se explícita e enquadra o referido programa na modalidade de pesquisa-ação, sendo
imprescindível esse trabalho em prol de melhorias na construção de ações voltadas para o aperfeiçoamento
das concepções teóricas de modo efetivo, como afirma Franco e Lisita (2008, p.60):

A pesquisa-ação critica, busca, substitui a colonização cognitiva emocional dos
professores por uma pedagogia da participação, que vai procurando aproximar o
sujeito de sua consciência, seu saber de seu fazer, sua intencionalidade de sua
prática, encaminhando o sujeito á substituir, na linguagem de Paulo Freire, a
consciência ingênua por caminhos de uma consciência crítica.

Os novos pesquisadores têm a oportunidade de realizar esse trabalho de pesquisa fazendo um levantamento
sistemático de dados através da inserção no contexto observado, permitindo que se planeje, aja de maneira
mais consciente e abrindo um leque de investigações e intervenções que podem ser realizadas no mesmo
âmbito pesquisado, visando compreender a problemática que envolve aquela realidade e intervir procurando
considerar pontos positivos dentro daquele contexto, dessa forma produzir mudanças significativas no
ambiente estudado e trazer para si uma bagagem de conhecimento que absolutamente nenhum trabalho de
cunho acadêmico no curso de licenciatura traria para o discente investigador, e as possibilidades de uso dessa
modalidade de pesquisa são enormes e se adequam ás mais variadas dimensões e realidades e implica o uso
no cotidiano acadêmico e profissional do sujeito que adere a esse tipo de trabalho.

Concepção sobre pesquisa ação e direcionamento dos licenciandos á essa modalidade de pesquisa

O sucesso na execução de toda e qualquer atividade está relacionado com o conhecimento que o executor tem
sobre o trabalho que irá exercer, na pesquisa-ação o interventor deve adentrar na realidade trazendo
segurança e motivação tanto para os pesquisadores quanto para os participantes da realidade pesquisada,
munindo-se de competências e habilidades que proporcionem esse trabalho na perspectiva de entrelaçar e
teoria e a prática e trazer mudanças positivas e eficazes para o ambiente contemplado com a pesquisa.
Miranda e Resende (2006, p. 511) afirmam que:

Mediante a pesquisa-ação – uma concepção de pesquisa que, desde o início, se define
por incorporar a ação como sua dimensão constitutiva – , o pesquisador em educação
não deixa dúvidas sobre a relevância conferida à prática em seu processo de
investigação. Tratar-se-ia, assim, de uma pesquisa que articula a relação entre teoria
e prática no processo mesmo de construção do conhecimento, ou seja, a dimensão da
prática – que é constitutiva da educação – seria fonte e lugar privilegiado da
pesquisa. Além disso, a própria investigação se converteria em ação, em intervenção
social, possibilitando ao pesquisador uma atuação efetiva sobre a realidade estudada.
Reflexão e prática, ação e pensamento, pólos antes contrapostos, agora seriam
acolhidos em uma modalidade de pesquisa que considera a intervenção social na
prática como seu princípio e seu fim último.

Para que se realize qualquer tipo de trabalho de forma adequada visando obter sucesso nas ações, faz-se
necessário conhecer a dinâmica que envolve aquele processo, preparar-se de modo que exerça o papel que
lhe cabe sem mudar a direção que deve ser seguido naquele tipo de oficio, o mesmo acontece quando se
pretende trabalhar com uma modalidade de pesquisa, nesse caso refere-se á pesquisa-ação. Se tratando
especificamente dos integrantes do Pibid (Programa Institucional de Bolsa de Iniciação á Docência)
licenciandos em Ciências biológicas da UNEAL Campus II, o trabalho de preparação voltado para adequação da
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proposta do subprojeto á pesquisa-ação aconteceu com intensidade no início da execução do projeto,
orientando os discentes pesquisadores quanto ás suas atribuições e direcionando os trabalhos para a inserção
nas escolas campo de trabalho e estudo com o intuito de investigar a fundo a realidade que tange as mesmas
e traçar o perfil que caracteriza o ambiente que seria comtemplado pelas atividades inerentes ao programa;
depois de realizada essa etapa, o grupo todo, que por sua vez é dividido em três equipes lotadas em três
escolas atendidas pelo programa teve a oportunidade de socializar o diagnóstico inicial das escolas, assim
como o das turmas observadas, e isso foi uma característica á mais que reforça o trabalho, pois traz a
oportunidade de discutir possibilidades de trabalho e as deficiências que dificultariam essas possibilidades,
nesse caso trazendo a realidade observada e já vivida pelos pesquisadores para outros grupos de pesquisa e
trocando as primeiras experiências, o grupo goza de uma vantagem á mais que não seria possível em outras
realidades onde se pesquisa sozinho ou com a equipe, não podendo haver essa troca.

No inicio da execução do programa e durante o processo já em vigor, textos de autores que trazem a
pesquisa-ação como norteadora dos trabalhos foram postos á discussão como Tripp(2005), Abdalla(2002),
Franco(2005), Richardson(s.d.), Molina e Garrido(2010), Miranda e Resende(2006). Esses estudos dirigidos
seguidos de discussão proporcionaram a problematização dos trabalhos já em execução, e conduziram os
pesquisadores á se localizarem em meio á tal modalidade de pesquisa á tempo de mudar o norteamento dos
trabalhos se necessário, pois á partir desses estudos os pibidianos voltaram ao campo de trabalho com uma
visão mais aguçada sobre a linha de raciocínio a que se refere à pesquisa-ação e as atribuições a serem
executadas tendem a serem férteis.

Adequação dos licenciandos/ pibidianos lotados na Escola Estadual Professor Mileno Ferreira á
pesquisa-ação

Os participantes executores do Pibid, programa que tem como foco principal a contribuição efetiva na
formação de professores através do contato com a realidade escolar e melhoria das metodologias de ensino
das áreas condizentes com as temáticas dos projetos institucionais estão inseridos na realidade escolar até
então muito pouco conhecida na prática, mesmo sendo um ambiente em que convivem desde a infância, e
agora como licenciandos voltam com o status de estagiários, e com uma visão intermediária entre discente e
docente, mesmo sendo um ambiente em que convive ao longo de toda sua carreira escolar, sobre isso SELLES
(2009) nos diz que:

O licenciando, ao contrário do aprendiz de outras profissões, permanece em seu
futuro ambiente de trabalho ao longo de toda a sua vida escolar e é a partir desse
contato que amealha experiências, desenvolve crenças e constrói um conjunto de
valores a respeito dessa mesma profissão.

E seguindo essa ótica, os pibidianos, especificamente se tratando do grupo constituído de seis discentes com o
acompanhamento do professor supervisor¹, inseriram-se na escola campo de estudo carregando consigo a
incumbência de conhecer a fundo a instituição escolar através de levantamento de dados, buscando naquela
instituição aliados que contribuíssem nessa dinâmica de trabalho, e após essa etapa afunilar os estudos,
questionamentos e inquietações voltados para a disciplina á que aspiram lecionar quando licenciados que no
caso se trata de biologia e ciências, para á partir daí desenvolver uma intervenção voltada para a contribuição
eficaz na melhoria das metodologias de ensino dessas disciplinas específicas.

De acordo com Richardson (s.d), um aspecto crucial da pesquisa-ação é a participação das pessoas que vivem
na situação pesquisada ou que podem ser afetadas pelos resultados da ação. O projeto é composto por atores
que se fazem indispensáveis para que a proposta de trabalho obtenha sucesso em sua execução, esses atores
são os bolsistas e os integrantes da escola parceira, que participaram ativamente não apenas cedendo seu
espaço, mas articulando dentro de suas possibilidades para que a proposta fosse efetivada, e assim o foi. No
contexto escolar o grupo de pesquisadores, seguindo os pressupostos da pesquisa-ação, ao realizar o
diagnóstico e envolver-se no ambiente detectou como problema o desuso do laboratório interdisciplinar e o
trabalho tomou uma dimensão de grande amplitude, trazendo além do supervisor e outros docentes de
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biologia, participariam inevitavelmente professores de outras áreas. Diante da ampliação dos objetivos, pois
atenderiam outras áreas além da biologia, fez-se necessário redimensionar as ações adequando á nova
realidade e trazer para o projeto novos parceiros que seriam os professores de matemática, química e física.
Após ação planejada, segue a aplicação dela, que, nesse caso, foi a reativação desse ambiente tão importante
para aprendizagem significativa, tendo como principal objetivo deixá-lo apto para a utilização em aulas
práticas, e fomentar os professores á utilizá-lo, de modo que a intervenção participativa traga uma mudança
na realidade vivida, que é um aspecto crucial de trabalhos envolvendo a pesquisa-ação.

A proposta, que se encontra em andamento, durante a execução das ações, e seguindo as etapas enumeradas
por Richardson (s.d.), numa modificação de Susman e Evered (1978), seguem-se as próximas fases que são a
avaliação e a reflexão, que acontecem ao longo de todo o processo, mas intensificam-se ao final do trabalho e
trarão a análise reflexiva acerca dos resultados alcançados com esse trabalho que caracterizou-se de uma
tarefa árdua: a eficácia nas realização das aulas práticas na perspectiva de entrelaçar teoria e prática nas
aulas de biologia, química e ciências naturais, o retorno positivo ou não por parte da escola parceira na
continuidade das ações desenvolvidas no laboratório tendo-o como um ambiente valorizado pela importância
que representa no ensino-aprendizagem e a garantia de que com a realização desse trabalho de pesquisa o
discente licenciando em ciências biológicas bolsista do Pibid, em específico o grupo lotado na Escola Estadual
Professor Mileno Ferreira da Silva, tenha acrescentado uma bagagem valiosa no conhecimento referente á
pesquisa-ação, ao vínculo com o ambiente escolar que supostamente o aguarda como docente, aos conteúdos
adequados ao laboratório estudados com deficiência no cotidiano acadêmico e agora aprofundados com a
atribuição de auxiliar e participar das atividades ministradas pelo professor supervisor e outros professores no
laboratório, entre outros ganhos que um trabalho de pesquisa onde se permite inserir-se em um contexto
antes pouco conhecido proporciona certamente para os pesquisadores.

No tocante ao professor supervisor enquanto envolvido nesse trabalho de pesquisa e intervenção, o docente
pôde compreender-se como sujeito que pode construir conhecimento sobre o ensinar na reflexão crítica sobre
sua atividade, realizando a pesquisa-ação de forma analítica e colaborativa no seu próprio dia-a-dia no
aperfeiçoamento de suas próprias práticas. Na participação ativa em atribuições referentes à execução do
projeto na escola juntamente com os alunos bolsistas, vale destacar a relevância da participação do professor
na pesquisa, intermediando e influenciando nas relações com a instituição escolar parceira, ele se configura
como eixo catalisador entre a universidade, os licenciandos e a escola parceira, uma vez que sua supervisão
se faz sob coordenação de um professor pesquisador da universidade e os alunos ainda se encontram
inseridos no espaço acadêmico, e é o sujeito ideal para proporcionar essa relação, já que faz parte da escola e
situa-se como sujeito real e concreto de um fazer docente, que este guarda de complexidade, importância
social e especificidade, inclui, dar-lhe a voz que precisa ter na produção de conhecimento sobre sua prática e
após o término do período vigente da proposta do Pibid, o vínculo criado com os discentes bolsistas
proporcionará ao mesmo uma aproximação contínua dos saberes aperfeiçoados e trabalhados no âmbito
acadêmico e o permitirá de fato uma formação continuada incentivada pelo compromisso pela profissão
docente, pois é uma oportunidade inédita tornar-se bolsista depois de sair da Universidade e ter a
oportunidade de estar ligado a ela, que se constitui como um Universo de saberes e conhecimento que sempre
vem inovando, como nas outras profissões, a formação docente deve ser continua para acompanhar as
mudanças sociais, tecnologias, bem como a evolução das gerações de alunos no âmbito cognitivo, social,
emocional e comportamental. Espera-se que o professor supervisor possa analisar refletir, mediar e lidar com
situações de conflito presentes no contexto escolar e que sua contribuição no Pibid e contato com a
pesquisa-ação tenha influenciado realmente em suas práticas e na influência das práticas de outros
professores motivados e dispostos a inovar sua metodologias e utilizar a pesquisa-ação no exercício de sua
docência em busca de propiciar um aprendizado significativo a seus alunos.

A presença de um integrante da escola comtemplada no grupo de pesquisa permitiu uma segurança para o
grupo nas ações realizadas visto que o espaço para as intervenções pode ser intermediado, bem como a
relação adequação com a dinâmica do processo escolar, e a experiência do docente pôde trazer respostas para
as inquietações existentes pelos discentes pela falta de contato com o ambiente escolar.
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Considerações Finais

A contribuição na formação profissional do estudante de licenciatura em biologia que teve a oportunidade de
realizar um trabalho de pesquisa-ação, mantendo esse contato com o âmbito escolar e vivendo com um novo
olhar o ambiente que o aguardará enquanto docente em formação pela participação enquanto executores da
proposta do Pibid foi de grande relevância na construção reflexiva e crítica sobre a profissão docente e sobre a
pesquisa, e oportunidades como essas hão de surgir na carreira dos futuros docentes de ciências biológicas
decorrentes da integração em um programa como esse, pela nova concepção de pesquisa e o contato mais
específico com a linha de raciocínio que tange a formação de docentes, levando em consideração que no curso
de licenciatura específica, o discente, ao envolver-se com o conteúdo técnico inerente à área estudada acaba
estudando com deficiência a função social do professor, já que está se preparando para exercer tal função,
pois de nada adianta o aprendizado universitário se a teoria não dialoga com a prática e é preciso potencializar
as experiências profissionais para que o futuro docente possa sair da academia com preparo suficiente de
modo que exerça sua atribuição com capacidade suficiente diante dos baixos indicadores de qualidade de
educação que estão explícitos. Essa modalidade de pesquisa foi extremamente adequada á realidade
encontrada e consequentemente á proposta desenvolvida pelo grupo de trabalho, sendo assim, as demandas
presentes no subprojeto com a finalidade de entrelaçar teoria prática como base para a formação dos
licenciandos de ciências biológicas estão sendo atendidas e sementes estão sendo plantadas gerando uma
expectativa ótima para o resultado da intervenção. A participação dos atores que se fazem indispensáveis para
execução do trabalho foi muito participativa e permitiu e permite o sucesso das ações. Como afirma
Richardson(s.d.) a “pesquisa-ação é um pouco confusa, problemática e, as vezes, inconclusa. Exige bastante
tempo e pode exacerbar os ânimos dos participantes. No entanto, os depoimentos das pessoas que tem
participado e realizado pesquisa-ação, são extremamente favoráveis, pois contribui a melhorar a participação
das pessoas e produzir mudanças nas condições sociais”, e é, sem dúvida um grande passo que os
licenciandos em ciências biológicas da UNEAL Campos II poderiam dar rumo á compreensão da carreira
docente.
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